ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROC ES-VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local B raşov
din data de 31 octombrie 2016
Ş edinţa ord inară a Cons iliulu i Local a l Mu nicipiu lu i Braşov a fost
convocată p entru d ata de 31 o ctombrie 2016, orele 15, în sa la de şed inţe a
Co nsiliu lu i Local, din

B-dul Eroilor nr. 8 , anunţul de şed inţă fiind postat pe

site-ul inst itu ţiei şi publicat î n ziarul “Transilva nia Expres”, Monitorul Expres
şi Bună Ziua Braşo v, în d ata d e 26 octombrie 20 16.
Lo cţiitorul – Secretarului Munic ipiului Braşov - d-na Dicu Maria fa ce
prezenţ a, d in totalu l de 27 de cons ilieri su nt prezenţ i 23 . Absent ează d -ra
Crivineanu A lexa ndra – Io ana (ab se nt m otivat), dl. Bunghiuz Marius - Ştefa n
(absent motivat), dl. Pop a Răzvan şi dl. St roe Io an.
Precizează că şedinţa est e st atutară şi se p ot lua hotărâri va lab ile.
La şedinţă part icipă domnul Primar George Scrip caru, domnul Viceprimar
Mihai Cost el ş i d omnul Viceprimar Barabas Lasz lo.
*
INT ERPE LĂR I
Domnul co nsilier Ungar Arnold intră în sub iectu l propriu-zis : la u na
dintr e şed inţe le precedent e dl. Primar a spus că se co nfru ntă cu o acu tă lipsă de
personal î n ap aratul propriu ş i a p reciz at dânsu l anumite cauze. Do mnu l
cons ilier apreciază că se p ot lua măsu ri pe ntru a st imu la funcţ ionarii pub lic i să
act iveze î n ap aratul prop riu al Primaru lui Munic ip iului Braşov. Ş i un e xemp lu ar
fi pu nerea î n aplic are a programului int itu lat „ construcţia de locuinţe” de
serviciu, program aprob at prin Hotărâr ea de Guvern nr. 719, public ată î n
Monitorul Ofic ial nr. 786 din 6.10.2016. Obiectul ac este i intrerpelări e ste
solic itarea ca dl. Primar să su pună spre ap ro bare de urgenţ ă Cons iliului Loca l
măsurile pe care le cons ideră nec es are pentru a pune î n practică acea st ă
Hotărâre de Guver n care este î n favoare a fu ncţ ionar ilo r pub lic i (care şt im ce
sa lar ii de m izerie au majoritat ea) şi totodată ar fi şi u n fapt bun pe ntru că de
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ace ste lo cuinţe de ser vic iu, după cum spune Hotărâre a de Guvern, pot beneficia
şi a nga jaţ ii a lte i inst ituţ ii pub lice centrale şi lo cale, ca de e xemplu cei car e
luptă împotriva corupţiei şi pe care dl. Primar îi cu noaşte din ce î n ce ma i bine.
Domnul consilier Macedonschi Cri stian are o interpe lare refer itoare la
lucrăr ile d e pe S f. Ioa n. A avut o int erpelare ş i acum o lu nă, la ş edinţ ă, la c are a
primit u n răspu ns cu care nu po ate fi d e acord (presa o să- l p rimea sc ă prin email) prin care s e invoca o Autorizaţ ie de Construcţie nr. 9 53 din 201 5, pentru
reabilitare a reţelei de ilum inat pub lic. Domnul co nsilier prec izează că î n toată
presa scr ie că aco lo se fac e o s chimbare a dest inaţ ie i, va fi o piaţetă. De aceea,
doreşte să clar ifice a ceste probleme ş i să i se tra nsm it ă cât s e poate de repede
Cert ificatu l de Urbanism care a stat la ba za emit erii Autorizaţ ie i de Co nstrucţ ie
nr. 953 din data de 25 .11.2015. Domnul consilier fac e referire ş i la Autorizaţiile
cu nr. 151 şi 9 04 din 2015 şi do reşte să primească Cert ific atele de Urbanism
care au s tat la b aza u ne i docu mentaţ ii pentru trans fo rmarea parcaju lui î n p iaţet ă,
denu mirea invest iţie i ş i natu ra lu crăr ilor ce se efectuează î n spaţ iul public ma i
sus menţ io nat, studiul de fu ndamentare a sc himb ării dest inaţ iei de parcaj î n
piaţetă, planul urbanist ic d e detaliu prin care se fund ame nt ează so luţ ia de
ame najare a piaţetei vizat de CZNI, documentaţ ia tehnică DTA C vizat ă spre
neschimbare, ane xată autorizaţ iei ma i sus am int ite, inclu zând toate pies ele
scris e ş i d esenate ale p ro iecte lor în to ate specialităţile, a vizele obţinute precum
şi stud iile d e fu ndamentar e avu te în ved ere la e laborarea proiectelor. Doreşte:
devizul invest iţ iei î n curs de realizare de p e Sf. Io an; H.C.L. privind aprobarea
şi bugetarea investiţ ie i mai sus-menţ io nate; prezentarea co nţ inutu lui ş i a
procedurii d e se lecţ ie pentru proiectul de amena jare med ievală despre care s- a
fă cut refer ire î n presa locală, e valu area stăr ii reţele lor edilit are din zona
resp ect ivă, din punct de vedere al d epăşir ii du ratei d e e xploatare, notele de
neces itat e privind înlocu irea ş i modifica rea acesto ra, eventuala au to rizaţ ie de
construir e p entru cate goriile de lucrări ce nu sunt cu prinse î n Au to rizaţ ia de
Construire 953 din 25.11.2015, care totu şi s-au execu tat s au su nt în curs de
execuţie, î n tere n împreună cu î ntrea ga documentaţ ie tehnică aferentă vizat ă
spre nes chimbare, avizele obţinute ş i stud iile de fundame ntar e a vute î n vedere,
raportul consultăr ii p opulaţie i privind schimbările de dest inaţ ie a domeniulu i
public ş i de trafic rutier şi pieto nal co nform disp oziţiei Legii nr. 5 2 din 2003
privind transpare nţ a d ecizio na lă în administraţ ia p ublică.
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Domnul co nsilier Macedonsch i fo rmulează şi a do ua interpelare… cu
privire la membri (prezenţ i î n sa la d e cons iliu) ai Teatrulu i Dramat ic „ Sică
Alexand rescu”, care ar do ri s ă ia cuvâ ntul, să e xp lice situaţ ia de aco lo. Dâ nsu l
specifică c ă est e o problemă de câte va luni ş i î i invită să spună d espre ce e st e
vorba, p entru a găs i împreună o so luţie să funcţ io neze teatrul braşove an.
Domnul consilier Tărăbuţă Dumitru s pune că, c etăţ enii d in cart ierele
mărginaşe, au o mare nemulţumire î n ce ea ce priveşt e pavazar ea iluminatu lu i
public, cel spec ific sezonu lui sărbătorilor de iarnă. Rugăminte a dânsu lui es te de
a ext ind e a ceastă pavazare ş i î n cart ierele măr ginaşe, ma i a les pe b ulevardele
principale. Domnul prec izează că a nu l trecut au fost numai î n centru, dar ar ruga
să se aibe în ved ere bu levardele p rincipale ale oraşului ş i intrăr ile în oraş.
Domnul consilier Şovăială Şerban are rugămint ea de a s e î nlocu i
poziţ iile 29 cu 57, pentru că nu s e poate s ă ap roba mai î ntâ i un P. U.D. şi pe
urmă, acordu l pentru întocmirea lui.
Preşedint ele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian specifică c ă
punctul 57 va fi î naint e de punctu l 1, după pu ncte le suplime ntar e.
*
Aprobarea ordinii de zi şedinţei
Preşedinte le şedinţei supune la vot ordinea de z i iniţ ia lă cu 77 puncte (3
puncte retr as e) ş i ordinea de zi suplime ntară cu 4 puncte ş i se aprobă cu
unanimitat e.
*
Aproba rea procesului-verbal al şedinţei extrao rdinare din da ta de
30 septembri e 2016
Preşedinte le şedinţe i supune la vot p rocesu l verbal î ncheiat î n şedinţ a
extrao rdinar ă din data de 30 septembrie 2016 şi es te aprobat în unanimit ate.
Domnul Alex andru Marin (a vocatu l Bep co) doreşte să ia cu vântu l d ouă
minute !
Domnul Vicepri mar Mihai Costel spune că au fost discuţ ii cu privire la
retra gerea acestui punct de p e ordinea d e zi, l-au întrebat braşovenii c are s e află
în aceas tă situ aţie de a nu avea apă caldă ş i age nt termic î n perioada aceasta ş i
au întrebat ş i colegii din presă. Ar dori să facă o p recizare vis-à-vis de ac es t
punct, mai aşteaptă un pu nct de vedere de la m inister. In fu ncţie de punctul de
vedere, ce l mai prob abil miercuri va fi o şedinţ ă d e co nsiliu lo cal î n care se va
discuta ace st punct.
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*
ORDINEA D E ZI SU PLI MENTARĂ
Punctul nr. 78
Informare – Top Expert S.P.R.L. Bra şov.
Pun ctul nr. 79
Proiect

de

hotărâ re

privind

modificarea

H.C.L.

nr.

302 /2013

repu blicată prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale
Direcţi ei Spo rt şi Tineret B ra şov.
Doa mna Co nsilier Dono să Adina doreşte să pună pu nctu l 57 îna int e de
punctul 29, Preşedintel e şedinţei - do mn ul Oprică Flo rentin-Adrian a nu nţă că
va fi cit it primu l punctul 57.
Domnul

consilier

Ung ar

Arnold

este

împotriva

ordinii

de

zi

sup limentare. Vr ea să spună că, nu participă la dezbatere a şi la vo tarea
punctelor 10 – 13 şi 21, în teme iul art. 4 6 din Legea nr. 215 din 20 01, având în
vedere că s-ar putea interpreta că are int erese direct e î n ace ste puncte. De
aseme nea, vrea să info rmeze Co nsiliu l Local că se abţine la vo tarea pu ncte lor
14, 18, 19, 23, 25, 28, 7 9 şi 8 0, asta î n te meiu l art. 45, alin. 2 din O.G. 35 /2002,
iar î n c ee a ce priveşte punctul 17, aici se abţine pentru că nu s-a î nfiinţat şi nu
s-a a les î ncă A.G.A., conform Dispo ziţ iilor Ordonanţe i de Ur ge nţă 109 din
2011. A dis cutat-o la A.G.A. de la TETKRON, ş i a preze nt at atunci pe lar g
argumenta ţia jurid ică ş i toată lumea i- a d at dreptate. Şi atunc i şi la ac est punct
se abţine.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost a probat cu 20 de voturi pentru şi trei abţin eri.
La acest p unct s-au abţinut: domnul Unga r Arnold, doamna Do nosa Adina
şi domnul Şo văia lă Şerb an.
Punctul nr. 80
Proiect de hotărâre privind ap robarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al S.C. TETKR ON S.R.L. a ferent a nului exerciţiului financiar
2016.
Domnul consilier Ma cedo nschi Cri stian spune că nu a primit nici un fe l
de documentaţ ie. Ş i propune retra gerea d e pe ordine a d e zi. P re cize ază că au
fo st şed inţe de comis ii, Comis ia nr. 7, şi nici acolo n- au fost şi nic i nu şt ie dacă
exist ă documentaţ ie.
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Domnul Vicepri mar Mihai Costel exp lic ă că acest p unct nu necesit ă
avizul Comis iei nr.7. Acest p unct a fos t analiz at ş i dezbătut în com isiile de
specia litat e, la Comisia juridică ş i la Com isia eco nomică.
Domnul co nsilier Macedonsch i Cristian p reciz eaz ă că a fost până la
orele 1 2 şi a aşteptat docu mentaţ ia p entru a ana liza ace st pu nct.
Preşedint ele şedinţei Op rică Florentin-Adrian sp ecifică că la ora 13 a
fo st o şedinţ ă reunită, Comis ia nr. 1 ş i 5 tocmai p entru fap tu l că ace st pu nct e st e
important.
Co misia 1 a avizat cu amendamentu l: “Să se urmăreas că ec hilibrarea
bugetului de venituri ş i c he ltu ieli pe a nu l 2016, adică pe ntru perio ada ulterioară
livrăr ii a gentulu i termic, din 21.03.2016 pâ nă în 31.12.2016 .”
Co misia 5 a avizat cu amendamentul comisie i 1.
Proiectul

de hotărâ re a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în u rma

votului a fost a probat cu 19 de voturi pentru şi cinci abţineri.
Domnul cons ilier Tărăbu ţă Dumitru nu participa la vo t.
La acest pu nct s-au ab ţinut: domnul Mac edo nschi Crist ian, do mnu l Ungar
Arnold , doamna Donosa Ad ina ş i domnul Şovăială Şerba n.
Pun ctul nr. 81
Informare pri vind De cizia nr. 3 8/17.10.2016, cuprinzând măsurile p e
care o rdona to rul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea
deficienţelor constatate de Camera de Conturi Brasov, in vederea urmăriri i
punerii în execuţie a a cesteia.
Domnul co nsilier Ungar Ar no ld întrea bă unde-i informarea, ca să o
cit ea sc ă şi dânsul. Do mnu l co nsilier Macedo nschi Cr ist ia n spu ne că la ora 12
punctul 81 nu exista p e hârt ie !
Lo cţiitorul Secretarului Muni cipiului Braşov - d-n a Dicu Maria sp une
că „ De cizia Cu rţii de Co nturi Braşov a sos it ş i s-a î nregistrat astăz i. În
docu mentaţ ia ve nit ă de la Curtea d e Co nturi se pre ved e informarea Co nsiliu lu i
Lo ca l cu privire la ac ea stă d eciz ie, î n t er me n de zece zile de la î nregistrarea e i
la Primăr ia Municip iului Br aşov. A cons iderat că este util ca a ceastă informare
să se facă to t astă zi, ţinând co nt că probab il u rmătoarea şed inţă ordinar ă va fi la
sfârş itu l lu nii, iar Curtea de Co nturi a solic itat ca î n terme n de zece zile să se
informeze Cons iliul Lo cal a sup ra aceste i decizii. Co munică că ac es t control s-a
efectuat

în

perio ada

lunilor

august

şi

septembrie

în

cadrul

Primărie i
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Municip iului Bra şov ş i s- a s em nat rapo rtu l care a fost adu s la cunoşt inţă Curţii
de Co nturi, iar dup ă ce s-a s emnat raportul, a u rmat decizia. A co ns iderat că
este bine să se ia la cu no ştinţă de această decizie”.
Domnul Pri mar George Scripcaru spune că fiecare cons ilier va p rim i
această informare.
*
ORDINEA DE ZI
Pun ctul nr. 57
Proiect de hotărâ re privind aco rdul Consiliului Loca l al Municipiului
Braşov în ved er ea întocmirii documenta ţiei de urbanism „P.U.D. Construire
ansa mblu rezidenţia l în Bra şov, str. Carp aţilo r nr. 14”, iniţia t de “S.C. FIX
IM POR T EX PORT S.R.L”.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 2

şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 1
Proiect

de

hotărâre

privind

apro barea

rectificării

bugetu lu i

Mu nicipiului Braşov - octombrie 2016
Se supune la vot punctual, fiecare articol:
Art.1. Se aprobă bugetul loca l rect ificat al Munic ipiului Bra şov p e anu l
2016 în sumă de 600.289,09 mii le i la partea de venituri ş i 6 88.921,86 mii le i
la partea de che ltuieli, ast fel:
pentru secţ iu nea de funcţ io nare venitu rile sunt î n sumă de 4 90.552,45 mii
lei, iar cheltuielile sunt în su mă d e 490.552 ,45 mii le i.
pentru sec ţiu nea d e dez volt are venitu rile sunt î n su mă de 109.736,64 mii
lei, iar cheltuielile sunt în su mă d e 198.369 ,41 mii le i.
Deta lier ea fiecărei secţ iuni a bu getu lu i loca l pe capito le, subcapitole,
tit luri, art icole ş i a liniate se re găseşte în a nexa nr.1, parte int egra nt ă din
prezent a hotărâre.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Art.2. Se aprobă bugetul rect ificat al inst ituţiilor fina nţate d in ve nitur i
proprii ş i subvenţii de la b ugetu l local pe a nul 2016 în suma de 71.679,36 mii
lei la partea de ve nituri şi 74 .686,13 mii lei la partea de che ltuieli, ast fel:
pentru secţiu nea d e fu ncţ io nare ve niturile sunt î n sumă de 68.577,04 mii
lei, iar cheltuielile sunt în su mă d e 70 .952,94 mii lei;
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pentru secţ iune a de d ezvoltare veniturile sunt î n sumă de 3.102,32 mii le i,
iar che ltuielile su nt î n sumă de 3.73 3,19 mii lei.
Deta lier ea fiecărei s ecţiu ni a bugetului inst ituţiilor finanţate din ve nituri
proprii şi subve nţ ii, pe cap ito le, subcapitole, t it luri, art ico le ş i a liniate se
regăs eşt e î n a ne xa nr.2, p arte inte gr antă din prezenta ho tărâre.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Art.3.Bugetul rect ificat centraliz at a l fond urilor exter ne ner ambursabile
pe anul 2016 nu se modifică, acesta a fo st ap robat prin HC L nr.433/30.09.2016.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Art.4.Se

aprobă

bugetele

de

ve nituri

şi

c heltuie li

rect ificate

ale

inst ituţiilor ş i s er vic iilor publice, finan ţate int e gral s au parţial d in b ugetu l
Municip iului Braşov, pe anu l 2016 conform anexe i nr. 3 parte inte gr anta di n
prezent a hotarare.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Art.5.Se ap robă Programul d e invest iţ ii publice al Munic ipiulu i Br aşo v,
cu fina nţ are d in bugetul local ş i buget ul institu ţiilor fina nţ ate din ve nitur i
proprii şi subve nţ ii, fo nduri e xter ne ner ambursabile, conform a ne xelor nr. 4.014.06, care fac parte integr a ntă din preze nt a hotărâre.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Art.6. S e aprobă schimbarea denumir ii unor ob iect ive d e invest iţ i i
finanţate d in bugetul loca l al Munic ipiului Braşo v confo rm ane xei nr.5.01, care
fa ce parte inte grantă din prezent a ho tărâre.
(Rezultatu l votului: unanimitate).
Art.7

Primaru l Municipiu lu i Braşo v va as igura ducerea la î ndeplinire a

prezent ei hotărâr i.
(Rezulta tu l votului: unanimitate).
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e C omis iile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, ia r
în urma votului a fost aprobat cu unanim itate.
Punctul nr. 2
Proiect

de

hotărâ re

pri vind

acorda rea

de

burse

elevilor

din

în văţămân tul preuniver sitar d e sta t din Mun icipiul Braşov, pentru an ul
şcolar 2016 - 20 17, seme strul I.
Pro iectu l de hotărâre a fost avizat de

Comis iile 1, 4 , şi 5 , iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
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Pu nctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 654 d in 21.12.2015,
pri vind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov, a cheltuielilor
sportive pent ru ele vii L iceu lu i cu Prog ram Sportiv, în a nul 2016
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Pu nctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind ap roba rea convenţiei de colaborare dintre
Mu nicipiul Braşo v şi S.C. Ana T eleferic S.A., a vând ca obiect exploatarea
unita ră a instalaţiilor de transport p e ca blu din Poiana Braşov.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de

Comis iile 1, 4, 5, 6 şi 7,

iar î n

urma votului a fo st ap ro bat cu una nimitat e.
Pu nctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind apro barea tarifelor de acces la transportu l
pe ca blu din Poiana Braşo v, în sezo nul de iarnă 2016 – 2017
Domnul cons ilier Şovă ială Şerban: nu partic ipa la vot.
Pro iectu l d e ho tărâre a fost a vizat de Comisiile 1 , 2, 3, 4, 5 , 6 şi 7 , iar
în urma votului a fost aprobat cu unanim itate.
La ac est p unct d omnul cons ilier Şo vă iala nu va vota, deoarece est e
preşedinte le secţ ie i d e ski de la C lubu l Corona ş i s- ar putea interpreta că ar e un
int eres patr imonial. De ani de z ile se cer e e xist e nţa unei carte le de sezon (car e
în co nt inu are lipseşt e) ş i ca o comp araţie, o cartelă de sezo n pentru domeniu l
sc hiabil Saalbach care are pest e 1 30 de km de pârtii, pe u n sezon costă u ndeva
la circa 2.300 de lei. La no i cu 2 .000 d e lei îţ i poţi lua d ouă cartele de zece zile
şi Poia na ar e 18 km de pârtii.
Pro iectu l d e ho tărâre a fost a vizat de Comisiile 1 , 2, 3, 4, 5 , 6 şi 7 , iar
în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru, 1 ab ţinere (Sovăia lă Serban),
1 vot împotrivă (Maced onschi Cr ist ia n).
Punctul nr. 6
Proiect de ho tă râre privind stabilirea taxei speciale d e utilizare a
domeniului schiabil din Poiana Braşo v, pen tru sezon ul de iarnă 2016 - 2017
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e C omis iile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, ia r
în urma votului a fost aprobat cu unanim itate.
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Punctul nr. 7
Proiect

de

h otă râre

privind

a probarea

facilităţilor

a cordate

la

transportul pe cablu din Po iana Braşov, în sezonul de iarnă 201 6 - 2017
Pro iectu l

de hotărâre a fo st aviz at de Comis iile 1, 4 , 5, 6

iar în urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind apro barea planului de ocupare a funcţiilor
publice d in cadrul Direcţiei Fis ca le Braşov pentru an ul 2017
Pro iectu l

de hotărâre a fost avizat de

Co mis iile 1 şi 5 , iar în urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 9
Proiect de ho tărâre pri vind aprobarea regulamentului de a cordare a
sprijinului fin anciar în ved erea accesu lui gratuit al cop iilo r la grădiniţele
din Municipiul Braşov, în baza Leg ii nr. 341/2004 a recunoştinţei pent ru
vi ctoria

Revoluţiei

Ro mâne

din

D ecembri e

1989

şi

pentru

r evo lta

muncitorească anticomunistă de la Braşov din n oiembrie 1987.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de Co mis iile 1 , 4 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Pun ctul nr. 10
Proiect de ho tă râre privind aprobarea Metodolog iei de aco rdare a
sub venţiilor de la bugetul local pentru a so ciaţiile şi funda ţiile ro mâne cu
persona litate juridică, ca re înfiinţează şi admin ist rează unităţi de asistenţă
socială care se adresează persoa nelor cu do miciliul în Municipiul Braşo v.
Domnul Cons ilier Ungar Ar nold: : nu participa la vo t.
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e Comisiile 1 , 4, şi 5 , iar în urma
votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.
Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprob area tipurilor de servicii so ciale,
categoriilor de beneficia ri, categoriilor de cheltui eli eligibile şi ni velulului
mediu lun ar al subvenţiei/ben eficiar pentru care asociaţiile şi funda ţiile
româ ne cu persona litate juridică care înfiinţează şi administrează un ităţi de
asistenţă so cială ca re se adresează persoanelor cu do miciliul în Municipiul
Braşov pot solicita subvenţie de la bu getul local în anul 2017.
Domnul Cons ilier Ungar Ar nold: : nu participa la vo t.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.
Punctul nr. 12
Proiect de ho tă râre pri vind aprobarea Regula mentului de organiza re
şi funcţionare al Co misiei d e evaluare şi selecţion are a a sociaţiilor şi
fund aţiilor care solicită acorda rea de sub venţii de la bu getul lo cal pentru
în fiinţarea şi administrarea de un ităţi de a sistenţă so cială care se a dresează
persoa nelor cu domiciliul în Municipiul Bra şov.
Domnul Cons ilier Ungar Ar nold: : nu participa la vo t.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.
Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre pri vind modificarea H.C.L nr. 468 din 28.09 .2013,
repu blicată, privind aprobarea Comisiei de e valuare şi s elecţio nare a
aso ciaţiilor şi fundaţiilor care înfiin ţea ză şi administrează unităţi de
asistenţă socială în Municipiul Braşov
Domnul Cons ilier Ungar Ar nold: : nu participa la vo t.
Pro iectu l

Comisiile 1, 4 şi 5, iar î n urma

de hotărâre a fo st avizat de

votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere.
Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de a cţiune pentru
energie d urabilă a l Mu nicipiului Braşov “ PAED 2010 – 2020”
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e C omis iile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, ia r
în u rma votulu i a fost aprobat cu 22 d e voturi p entru şi o abţinere (dl. Ungar
Arnold ).
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/201 3 prin ca re
s-a aprobat Orga nigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov
COMISIA 1 a avizat cu u rmatorul amend ame nt : făr ă înfiinţ area c elor 4
posturi şi cu încadrarea î n bugetul aprobat.
Co misia 4 a avizat, comisia 5 a avizat.
Pro iectu l de hotărâre a fost avizat de

Co mis iile 1 , 4 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e (cu amendame ntul propus).
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Punctul nr. 16
Proiect d e hotărâre privind stabilirea cu antumului inde mnizaţiei d e
hrană şi acordat sa lvatorilor montani din cad rul Serviciului Public Loca l
Salvamont
Pro iectu l de hotărâre a fost avizat de Co mis iile 1, 3 ş i 5 , iar î n urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 17
Proiect d e h otărâre privind a proba rea derulă rii procedurilor p ri vin d
selecţia

candida ţilor

pentru

funcţia

de

membri

ai

consiliului

de

administraţie ai S.C. Tetk ron S.R.L. şi a reprezentantului au to rităţii
tutela re în Consiliul de ad ministraţie
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprob at cu 19 voturi pentru şi patru abţiner i. (Dl. Macedons chi
Cristia n, dl. Ungar Ar nold, d -na Donosă Adina ş i d l. Şovă ială Şerban).
Punctul nr. 18
Proiect de ho tă râre pri vind aprobarea Regula mentului de organiza re
şi funcţiona re a Serviciului Public Local de Termo ficare Braşov
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fo st aprobat cu 21 voturi p ent ru şi două abţiner i. (D l. Macedonsch i
Cristia n, dl. Ungar Ar nold).
Punctul nr. 19
Proiect de hotărâre pri vin d apro barea ca ietului de sarcini pentru
prestarea serviciului public d e aliment are cu en erg ie termică şi exploatarea
siste mului de alimentare cen tralizată cu energie ter mică în Municipiul
Braşov
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprob at cu 19 voturi pentru şi patru abţiner i. (Dl. Macedons chi
Cristia n, dl. Ungar Ar nold, d -na Donosă Adina ş i d l. Şovă ială Şerban).
Punctul nr. 20
Proiect de hotărâ re pri vind apro barea organiză rii şi desfăşu rării la Braşo v
a “Crosului 15 Noiembrie - ediţia XXVI I”, eveni ment care va co memora
revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987”
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat de C omis iile 1, 4, 5 şi 7, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
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Punctul nr. 21
Proiect de hotărâre privin d aprob area aco rdării unui sprijin financiar
din bug etul lo cal al Municipiului Braşov pentru Asocia ţia Foştilor Deţinuţi
Po litici - Filiala Bra şo v, în ved erea desfăşurării de activităţi cu cara cter
memorialistic.
Domnul Consilier Ungar Ar nold: nu participă la vot.
Pro iectu l de hotărâre a fost aviz at de Comisiile 1 , 4, şi 5, iar î n urma votulu i
a fost aprobat cu 2 2 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 22
Proiect de h otă râre privind finanţarea nerambursab ilă din bugetul
Mu nicipiului Braşov a proiectelor culturale
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 23 – RETRAS
Proiect de hotărâ re pri vind apro barea proiectului şi a cheltui elilor
legate d e Pro iectul „Şcoala noastră dragă.”
Punctul nr. 24
Proiect de hotărâre privind d area în administrare că tre Servi ciul
Pu blic Local de Termoficare Braşov a bunurilor

necesare desfăşurării

activităţii serviciului.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 25
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 589 d in 27.11.2015,
repu blicată, prin care

s-a ap roba t Pla nul de se rvicii p en tru anul 2016

pri vind tra nspo rtul public local de călători în Municipiul Bra şov
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost ap robat cu 21 de voturi şi d ouă abţineri (dl. Maced onschi Cr ist ia n
şi dl. Ungar Ar nold).
Punctul nr. 26
Proiect de hotărâre p rivind apro barea studiului d e oportunitate
pri vind delegarea gestiunii servi ciilor de transport public local de persoane
prin cu rs e regulate în Municipiul Braşov.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu 20 de voturi şi trei abţ iner i (dl. Maced onschi Cr ist ia n
şi dl. Ungar Ar nold, d -na Donosă Adina)
Punctul nr. 27
Proiect de hotărâre pri vind a proba rea p relun girii con tractului de
finan ţa re nr. 3559 din 17.12.2012 pentru proiectul „Am enajare zona
turistică Poiana Bra şov - Extindere capacitate parcare şi construcţie
termina l transport public”
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat de C omis iile 1, 3, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu 20 de voturi şi trei abţ iner i (dl. Maced onschi Cr ist ia n
şi dl. Ungar Ar nold şi dl. Şovăială Şerban).
Domnul consilier Macedonschi C ristian ar ave a o întrebare către do mnu l
Primar… „ ace l proiect a costat c am 40 de milioane de lei, că a fost să vădă
pano ul ace la, ş i mare parte, 50%, crede că erau pe fonduri europene. Nu s-a
terminat la timp, acuma se cer alte 8 milioane sau 9 milioane de lei pentru
finalizare. Se a junge la 49 de milio ane de le i”.
Vrea să ş t ie dacă fo ndurile europene se menţ in sau s-au pierdut şi se
finanţează totul din b ugetul Primăr iei?
Domnul Primar George Scrip caru spune că o să d ea răspu ns d ata viitoare.
Punctul nr. 28
Proiect d e hotărâre pri vind documenta ţia „Mo dificare parţială P.U.Z.
- Tractorul VII Zona 2, Braşov” initia to r/ben eficiar S.C. Morgan To wers
S.R.L.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile

2 şi 5, iar î n urma

votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere (d l. Ungar Ar no ld).
Punctul nr. 29
Proiect

de

hotărâ re

pri vind

docu mentaţia „ P.U.D.

-

Construire

ansa mblu rezidenţia l, str. Carpaţilo r nr. 1 4 Braşov” , iniţiator S.C. Fix
Imp ort Export S.R.L.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile

2 şi 5, iar î n urma

votului a fost ap robat cu 21 de votu ri p entru şi două abţiner i (d l. Şovăială
Şerban şi d-na Do nosă Adina).
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Punctul nr. 30
Proiect d e hotărâ re privind documen taţia „P.U.D. - Construire imo bil
lo cuinţe colective, str. Te meliei f.n. Braşov” , in iţiatori Rusu Că tă lin –
Gheo rghiţă şi Rusu Carmen – Ma riana
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile

2 şi 5, iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 31
Proiect d e hotărâ re privind pri vind a cc eptarea donaţiei nr. 3714 /2016
şi trece rea în domeniul pu blic al Municipiului Bra şov a terenu lu i având
categoria de folosinţă drum, donat de Neg ulici Iulia – Litta.
Pro iectu l

d e hotărâre a fost avizat de Comis iile 1 , 5 şi 6, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 32
Proiect d e hotărâ re privind pri vind a cc eptarea donaţiei nr. 1402 /2016
şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului avân d
categoria de folosinţă drum, donat de Ghimbăşan Rodica
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de Co mis iile 1 , 5 şi 6,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 33
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 738/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Isa ran S.R.L.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de Co mis iile 1 , 5 şi 6,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 34
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 225/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Bon tă Ioniţă şi Bontă Cristina Ma ria.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 35
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 999 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Luka cs Andrei.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 36
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 289/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Ban ciu Necula i şi Banciu Romelia.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 37
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 220/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, do nat de Lo pătaru Corneliu şi Lopătaru
Anişoara.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 38
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 991 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, do nat de Be şchea Adr ian Eugen şi Be şchea
Adriana.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Pun ctul nr. 39
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 003/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Urd ea Zeiţa.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 40
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 993 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Gheo rghiescu Ştefan Petru.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 41
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 990 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Gheo rghiescu Emanuela-La vinia.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 42
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 444 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Po pa Ciprian şi Popa Mihaela.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 43
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 989 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Szabo Lad islau şi Sza bo Eva-Ga briela .
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 44
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 223/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Luka cs Lud ovic şi Luk acs Ferenc.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 45
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 992 /2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Bende Iosif Atila.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
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Punctul nr. 46
Proiect d e hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1 224/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şo,v a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Lucaci Carol.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 47
Proiect

de

ho tă râre

privind

tre cerea

în

domeniul

pub lic

al

Mu nicipiului Braşov, a ter enului avâ nd categoria de folo sinţă drum, însc ri s
în C.F. nr. 144533 Braşov, n r. ca d. 144533.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 48
Proiect

de

ho tă râre

privind

tre cerea

în

domeniul

pub lic

al

Mu nicipiului Braşov, a ter enului avâ nd categoria de folo sinţă drum, însc ri s
în C.F. nr. 143906 Braşov, n r. ca d. 143906.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 49
Proiect

de

ho tă râre

privind

tre cerea

în

domeniul

pub lic

al

Mu nicipiului Braşov, a ter enului avâ nd categoria de folo sinţă drum, însc ri s
în C.F. nr. 144549 Braşov, nr. ca d. 144549.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 50
Proiect

de

ho tă râre

privind

tre cerea

în

domeniul

pub lic

al

Mu nicipiului Braşov, a ter enului avâ nd categoria de folo sinţă dru m, însc ri s
în C.F. nr. 144637 Braşov, n r. ca d. 144637.
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e Comisiile 1 , 5, şi 6 , iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 51
Proiect

de

ho tă râre

privind

tre cerea

în

domeniul

pub lic

al

Mu nicipiului Braşov, a ter enului avâ nd categoria de folo sinţă drum, însc ri s
în C.F. nr. 144809 Braşov, n r. ca d. 144809.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 52
Proiect de hotărâre privind n eex ercitarea dreptului de pree mţiune pentr u
cumpă rarea imo bilu lu i situ at în Braşov, str. Nicolae Bălcescu n r. 53, ap. 1,
deţinut de Dragomer Imola Edit şi Mobila ntic S.R.L.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 53
Proiect de hotărâre privind n eex ercitarea dreptului de pree mţiune pentr u
cumpă rarea imo bilului situat în Braşo v, str. Gheo rghe Ba riţiu nr. 26, ap. 6,
deţinut de Boga Rik e
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 54
Proiect de hotărâre privind n eex ercitarea dreptului de pree mţiune pentr u
cumpă rarea imob ilului situa t în Braşov, str. Castelului nr. 34 , ap. 2,
solicitat de Andor Anca Odette
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 55
Proiect de hotărâre privind n eex ercitarea dreptului de pree mţiune pentr u
cumpă rarea imobilului situat în Braşo v, str. Iuliu Ma niu nr. 20, ap. 1,
deţinut de S.C. Bogdan Invest S.R.L.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 56
Proiect de hotărâre privind n eex ercitarea dreptului de pree mţiune pentr u
cumpă rarea imobilului situat în Bra şov, str. Lud wig Roth nr. 3, ap. 3,
solicitat de Bordeaux Maria Beatrix.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
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Punctul nr. 57
Proiect d e h otă râre privind acordul Consiliului Local a l Municipiului
Braşov

în

ved erea

întocmirii

documenta ţiei

de

urb anism

„P.U.D.

-

Construire ansamb lu rezidenţial în Bra şov, str. Carpaţilor nr. 14”, iniţiat de
“S.C. FIX IMPORT EXPORT S.R.L”
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctu l n r. 58 – RETRAS
Proiect d e h otă râre privind acordul Consiliului Local a l Municipiului
Braşov în vederea întocmirii d ocument aţiei e urbanism “P.U.D. în vederea
parcelării, con struire lo cuinţe, în Braşov, str. După Inişte f.n., iniţiat de
DOVIDS IOAN – WOLFGANG.
Pu nctul nr. 59
Proiect de hotărâ re privind aco rdul Consiliului Loca l al Municipiului
Braşov

în

Mo dificare

vederea
P.U.Z.

întocmirii
ap roba t

docu mentaţiei

cu

H.C.L.

nr.

de

urba nism

695/2008,

în

„ P.U.Z.

Bra şov,

-

str.

Sta dionului nr. 15”, iniţiat de “S C. VOLUM M IN IMA X S.R.L.”.
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e
Punctul nr. 60
Proiect de hotărâre p rivind darea în administ rare către S.C. RIAL S.R.L.
Braşov, a i mobilelor - lo cuinţă situate în Bra şov, str. Dimitrie Anghel nr. 2
A - Ca lea Feldioarei nr. 1.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 61
Proiect de ho tă râre privind p relungirea termenului de dare în folosin ţă
gratuită că tre Aso ciaţia Bolnavilor de Cancer din Român ia - Filiala Braşov,
a unor spaţii situa te în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat de C omis iile 1, 4, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 62
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratu ită către Servi ciul Publi c
Local de Termoficare a unui spa ţiu, cu destin atia de sediu, situat în Braşov,
str. Mihail Kogălniceanu nr. 23 , bloc C 7.
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Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 63
Proiect de hotărâre p rivind dezme mbra re imobil situat în Braşov, str.
Miha il Kogă lnicea nu f.n.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 64
Proiect de hotărâre privin d dezlip ire i mo bil situat în Braşov, str. Poiana
Soarelui f.n.
Pro iectu l

d e hotărâre a fost a vizat de

Comisiile 1 şi

5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 65
Proiect de ho tărâre privind alipire i mobile situate în Braşo v, str.
Carierei nr. 1 51.
Pro iectu l de hotărâre a fost avizat de Co mis iile 1, 5 şi 6 , iar î n urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Doa mna consilier Do nosă Adina spune că su nt o serie de proiecte de
hotărâre cu p rivire la vânzarea direct ă a unor imo bile. Î n expuner ea d e mo t ive ş i
proiectul de ho tărâre s e vo rb eşte de o comisie de st abilire a p reţului de vânzare,
iar în exp unerea de motive preţul de vânzare este cu liniu ţă. Ar vre a să şt ie cine
fa ce parte din com isie, sau cu m a fost stabilit preţul.
Doa mna Souca Geo rgeta , Şef Serviciu Cadastru, spune c ă din comisie
fa c parte preşed inţ ii co mis iilo r 1 şi 5 d in Co nsiliu l Loca l, un Vicep rimar, d l.
Mihai Coste l şi doi memb ri din e xec utiv, ad ică dânsa şi d-na Tudorache
Marilena, d irector economic. La stab ilire a preţurilor s-a avut în vedere Ghidu l
Notarilo r Publici, va labil î n 2 016, privind circu laţ ia imobilelor din judeţu l
Braşo v. D-na So uca Georgeta preciz ează că a notat

î n proiectul d e hotărâre

preţul stabilit.
Punctul nr. 66
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului a ferent
construcţiei - garaj, situat în Braşov, str. A vram Iancu nr. 51, că tre Lamm
Francisc şi Lamm Stefanida
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
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Punctul nr. 67
Proiect de hotărâre privind vânzare directă a terenului a ferent
construcţiei, situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 18,.către Roca Dumitru ş i
Roca Ceza rina
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 68
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului a ferent
construcţiei - spaţiu co mercial, str. Parcul Mic nr. 23 - 25, către Vatcu Liviu
Radu căsătorit cu Vatcu Elena şi Vatcu Va sile căsătorit cu Vatcu Maria
Aurelia
Pro iectu l de ho tărâre a fost avizat de Comis iile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Pun ctul nr. 69
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului a ferent
construcţiei, str. Cloşca nr. 56, către Foris Tib eriu şi Foris Dia na
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 70
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului a ferent
construcţiei – spatiu comercia l, situat în Braşov, str. Olteţ nr. 36, către
ATCOM SCM Braşo v.
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e Comisiile 1 , 3, şi 5 , iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 71
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului a ferent
construcţiei - spaţiu comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti n r. 90,
către Marin Daniela.
Pro iectu l de hotărâre a fost a vizat d e Comisiile 1 , 3, şi 5 , iar în urma
votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 72
Proiect de hotărâre p ri vind atestare a dreptului d e pro prietate a l
Mu nicipiului Bra şov, asupra unor imo bile

situate pe raza

Municipiulu i

Braşov
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Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 73
Proiect d e h otărâre privind modificarea H.C.L. nr. 3 53/2016, privin d
dezlipir ea imobilului situat în Poiana Braşov, bloc Montana I.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 74
Proiect d e hotărâ re privind re vocare H.C.L. nr. 295/2011 pentru
prelua rea în proprieta tea publică a Municipiului B ra şov, a imo bilelor
situate în Bra şov, str. Pe Tocile nr. 16 4
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 75
Proiect de ho tă râre privind revocarea dreptului de ad ministrare
asup ra uno r imobile situate în Mu nicipiul Co dlea.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 76
Proiect de hotărâre pri vind respingerea plângerii prealabile fo rmula tă
de Gâ lcă Vasiliu Ioan, împotriva H.C.L. nr. 166 /2016 privind vânzarea
directă a terenului aferent construcţiei situat în str. Poiana lui Mano le f.n .,
către Gâlcă Vasiliu Ioan.
Pro iectu l

de hotărâre a fo st avizat d e

Co mis iile 1 şi 5,

iar î n urma

votului a fost aprobat cu unanim itat e.
Punctul nr. 77 – RETRAS
Proiect de ho tă râre privind ma jo rarea ca pita lu lu i socia l al S.C.
Tetk ron S.R.L.

Domnul cons ilier Mac edonsc hi Crist ian s pune că sunt co legii de la
teatru, care vor să ia cuvântu l.
Este o solicitare din partea ce lor de la Te atrul Dram at ic, se supune la vo t
pentru ca aceşt ia s ă-ş i spu nă p unctu l de vedere.
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Rezultatul votului: 8 voturi pentru şi 12 a bţineri (trei consilieri nu
şi-au exprima t votul).
Preşedinte le şedinţ e i declară înc heiate lucrările şedinţe i.
Drep t p entru care s-a î nc heiat preze ntul proces - verba l, spre cele lega le.

PREŞ EDINT E DE ŞE DINŢĂ,
Oprică Florentin-Adrian

S ECRETA R,
Nicolae Parasch iv
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